
2 клас 

Предмет Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

«Будова слова. 

Основа слова та 

закінчення» 

Підручник стор. 41-44 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

budova-slova-korin-sporidneni-slova-

21125.html 

 

16.03.2020 

«Зв’язок між 

заголовком та 

змістом тексту. 

Малі фольклорні 

форми» 

Підручник стор. 62-64, впр.1,3,5,7 

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychni

ki/ykranska-mova-ta-chitannya-pdrychnik-

dlya-2-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-y-

2-h-chastinah-bolshakova-o-pristnska-m-s 

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

skoromovki-zagadki-prisliv-ya-134747.html 

 

18.03.2020 

«Створення 

письмового 

висловлювання. 

Репліка як 

словесний 

складник 

висловлювання» 

Підручник стор.42 

Різнорівневі завдання 

https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-

riznorivnevi-zavdannya-6429.html 

 

31.03.2020 

 

Предмет Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Математика «Таблиця 

множення 

числа 2,3. 

Збільшення 

числа у кілька 

разів» 

Підручник стор. 183- 190  

№3, 6 стор. 183 

№8 стор. 186 

№8 стор. 188  

№7 стор. 190 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=nnJNKahz

I-o 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=ndWKAjk

8854&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xc2W

WuQgw7XkApkvcCMuXB8tV6YnfayTnbIOf

vLtGTvaWPIeYKSVDFwQ&app=desktop 

 

17.03.2020 

«Таблиця 

множення 

числа 4, 5. 

Розв’язування 

задач» 

Підручник стор. 190-196 

Стор.192 №6, №7, 

Стор. 195 №6, №7 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=llwMVKh

aTjA&app=desktop 

 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=M4f9RDr

01.04.2020 
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«Розклад числа 

на множники. 

Креслення 

відрізків» 

Підручник стор.193 №6, стор.194 №1, 

стор.196 №2, стор.197 №3, №5. 

02.04.2020 

 

 

Предмет Тема уроку Примітка Термін 

виконання 

Я 

досліджую 

світ 

«Природні, 

штучні та 

рукотворні 

об’єкти, їхнє 

значення для 

людини» 

 

Відео 

https://youtu.be/v94JGKKdvkY 

 

Відео «Що таке шумове забруднення» 

https://youtube.com/watch?v=Q0VyReXMGy

0&feature=emb_logo 

 

13.03.2020 

 

 

«Ідеї — 

винаходи — 

відкриття». 
«Винаходи 

людства та їх 

вплив на 

життєдіяльність 

людини» 

Підручник с.58-68, 

Відео «Найкращі винаходи людства» 

https://youtube.com/watch?v=oSebjndeGH4&f

eature=emb_logo 

Відео «Українські винаходи» 

https://www.youtube.com/watch?v=l1USHp5S

QR4&feature=emb_logo 

Відео «Відмовляємось від поліетилену» 

https://www.youtube.com/watch?v=HCIbn-

I8TZ0&feature=emb_logo 

 

19.03.2020 

«Вплив людини 

на довкілля. 

Охорона 

природи» 

Опитувальник до теми «Ідеї — винаходи — 

відкриття». 

https://docs.google.com/forms/d/1sl_zVaelOPk

rukdJ-

0lmcEJLeBEbSE9n9gWUYHICqlY/copy 

03.04.2020 
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Предмет Тема уроку Примітка Термін 

виконання 

Мистецтво «Поєднання 

елементів 

різних типів 

музики в 

одному творі. 

Малювання 

графічними 

матеріалами, 

фарбами» 

 Підручник стор. 86-89 17.03.2020 

 

 

Предмет Тема уроку Примітка Термін 

виконання 

Англійська 

мова 

Тема 7. Do you 

like carrots? 

Виконуйте завдання, використовуючи 

інструкції підручника. Скористайтесь аудіо- 

додатком до уроків. Скачайте 

мультимедійну програму за допомогою 

ключа –коду з вашого робочого зошита. 

1. Прослухати на аудіо-додатку, повторити 

та вивчити нові слова, пісні та вислови з 

теми. 

16.03.2020 

 

Опрацювати тему 7 та навчитись читати 

вірш (впр.3 ст.88 з допомогою  

аудіо додатку. ) 

18.03.2020 

Ознайомитись з дитячим меню та 

навчитись читати з допомогою аудіо- 

додатку (впр.3-4 ст. 89) 

20.03.2020 

Ознайомитись з новою лексикою та 

вивчити пісню з допомогою аудіо додатку( 

впр.1-2ст.90, впр.1-5 ст.91) 

30.03.2020 

Послухати та прочитати( впр.1-3 ст.92) 01.04.2020 

Прослухати та вивчити пісню (впр.1ст.93) 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-

vchyteliu/audiododatky/ 

03.04.2020 
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